
LEI Nº 520 
DE 08 DE MAIO DE 2009 

 

 
Institui o Programa Capacita e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte  

 

 

LEI: 
 

 

Artigo 1º - Fica instituído o Programa Capacita que será executado pela 

Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Juventude, Economia e Renda, em parceria com 

órgãos municipais, órgãos de educação do comércio e da indústria, instituições privadas e 

associações comunitárias e/ou associação de bairros. 

 

Artigo 2º - O Programa Capacita tem como objetivos: 

 

I - Qualificar para o trabalho jovens da periferia do município de Conceição do 

Coité em situação de exclusão social; 

II - Capacitar jovens e adultos para atender as demandas do mercado formal e 

informal de trabalho; 

III - Convocar o setor privado a assumir a sua responsabilidade social; 

IV - Fornecer instrumentos conceituais que permitam ao jovem se transformar; 

V - Ajudar o jovem adolescente a compreender que é possível planejar e construir 

o seu próprio futuro. 

Artigo 3
o
 – O Programa Capacita funcionará em Bairros periféricos, Distritos e 

Povoados, habitados por famílias de baixa renda e seus serviços à população serão gratuitos. 

 

Artigo 4º - Os serviços oferecidos à população no âmbito do Programa Capacita 

são: 

 

I – Cursos profissionalizantes para atuar como mecânico, cabeleireiro, artesão, 

técnico em consertos de eletrodomésticos e outras profissões em que seja detectada a 

existência de demanda pelo serviço; 

 

II – Cursos de capacitação ou atualização profissional na área de informática, 

atendimento, auxiliar de serviços de farmácia, culinária, paisagismo e jardinagem, técnicas de 

redação comercial e outros cursos que sejam solicitados por empresas privadas ou pelo setor 

público; 

 



III – Cursos de preparação para o vestibular. 

 

§ 1º - Os cursos serão oferecidos apenas para turmas formadas com no 

mínimo 10 (dez) participantes. 

 

§ 2º - A carga horária dos cursos oferecidos será de até 48 (quarenta e oito) 

horas. 

 

§ 3º - A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Juventude, Economia e 

Renda se encarregará da identificação das demandas, da integração dos parceiros e da 

contratação ou articulação e escolha dos técnicos e instrutores que facilitarão cada curso. 

 

§ 4º - Os participantes receberão certificado que indicará os dados do curso 

que concluiu, bem como seu aproveitamento. 

 

Artigo 5º - Excepcionalmente no ano de 2009, o Programa Capacita será 

executado com recursos orçamentários da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ação 

Comunitária, Unidade 02.03.000, dotações 3.3.9.0.36.00 e 3.3.9.0.39.00. 

  

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Conceição do Coité, 08 de maio de 2009. 

 

 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 


